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OPONENTNI POSUDEK
BAKALARSKE PRACE

Problematika práce (rymezení okruhu problémů řešených v práci' jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odbomé i časové):

Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi využití technologie abrazivního
suspenzního paprsku v praxi. odborné i obsahové zaměření práce považuji za
aktuální. Přestože se jedná jen o teoretickou práci, provedení kvalitní rešerše na tuto
problematiku je poměrně náročné. Dostupnost relevantních zdrojů k této
problematice je výhradně v zahraniční literatuře.

Posouzení dosažených lysledků (vypočty, projekční nebo programové řešení,
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického r1.rrŽití):

Přínosem práce je shrnutí poznatků o technologii abrazivního suspenzního paprsku
ASJ. Autor uvádí porovnání této technologie s technologií abrazivního vodního
paprsku AWJ. Jsou zde popsány zák]adní principy obou technologií' jejich qýhody'
nevýhody a vhodnost použití.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotlil'rych částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, j aká část práce je převzata a do j aké miry Ize práci pokládat za dílo studenta):

Práce je koncipována v souladu se zadanou osnovou' struktura jednotlivých části je
přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Předložená práce má rozsah
75 stran, přičemž obsahuje 34 obrázků a 4 tabulky.

Téměř celá práce rycházi z poznatků převzadch z čerpaných literárních zdrojů. V
práci je uvedeno 45 odkazů na použitou odbornou literaturu, případně internetové
zdroje,, což považuji za přiměřený počet. Větší část použitych zdrojů je zahraničních.
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrŽeny zásady obsažené v dokumentu
Fs SME_05 003 ''Zásady pro vypracování diplomové ftakalářské) práce", dáIe chyby a

opomenutí' jejich závaŽnost. přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Práce ovšcm obsahuje
určité nesrovnalosti a nedostatky. Některé z nich jsou uvedeny v následujícím textu:

- Kapito|a 3.1 Vysokotlaká čerpadla je zpracována poměrně nepřehledně. V úvodu
autor rozděluje správně čerpadla na multiplikátorovó a na plunžrové' ale v dalším
textu není zřejmé, které informace patří ke kterému typu čerpadel.

- V tab. 4.1 jsou chybně uvedeny jednotky pro velikost abraziva u technologie ASJ.

- Na str. 58 a na str. 61 se opakujÍ stejné informace o experimentu D.A. Summerse.

_ Autor na str. 54 uvádí informaci, že abrazivní vodni paprsek se skládá z 95 %.

vzduchu, 4 oÁ vody a 1%o abraziva. Tyto hodnoty jsou nereálné, to by znamenalo, že
při hmotnostním průtoku abraziv^ 400 g/min by by| hmotnostní průtok vzduchu 38
kg/min.

_ Str. 75 _ seznam použitych symbolů - nejednotná terminologie.

Dotary na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbytný bod posrrdku):

Jaké jsou hlavní nevýhody technologie abrazivního suspenzního paprsku ASJ oproti
abrazivnímu vodnímu paprsku AWJ?

Na str. 34 autor uvádí' že existují dva typy čerpadel - tzv. plunžrové a
multiplikátorové. Dokázal by autor lysvětlit hlavní rozdíly mezi nimi a stručně
popsat jejich hlavní výhody, nevýhody a oblasti použití?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odbomých znalostech a
schopnostech Studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Posuzovaná bakalářská práce ukazuje, že student má dobré odborné znalosti. Práci
doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

velmi dobře.
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